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IN DIT NUMMER

Wat is er te doen de komende maanden?
17 maart   ALV
22 maart   openingsdag jeugd
28 maart    competitiebijeenkomst senioren 
29 maart   jubileumvoorjaarstoernooi senioren
   

ACTUEEL

Kom jij ook naar de ALV van dinsdag 17 maart?
Op 17 maart vindt in ons clubhuis de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Aanvang 
20.00 uur. Op de agenda staan weer interessante onderwerpen en presentaties. Over het lustrum, de 
vernieuwingsplannen van park en clubhuis en investeringen in de kwaliteit van de banen. Dus ben je lid? Kom 
ook! 

Bekijk de vernieuwingsplannen van ons tennispark en clubhuis 
Mensen die in de winter in de hal spelen, hebben het al gezien. Vanaf begin februari  hangen er 8 
opvallende panelen in het clubhuis. Onder het motto “meer kwaliteit met behoud van gezelligheid” zijn op 
deze borden de concept- vernieuwingsplannen voor het park en ons clubhuis te zien. Veel leden hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de open dagen van 8 en 9 februari te komen kijken en met de 
architecten achter deze plannen te spreken. Voorlopig blijven de panelen nog wel even hangen. Maar voor 
diegenen die nu al nieuwsgierig zijn geworden, is bij deze nieuwsbrief een aparte PDF-presentatie gevoegd. 
Op de ledenvergadering van 17 maart  worden de leden verder geïnformeerd over wat er met deze concept-
plannen gaat gebeuren.

Onze club kan niet zonder enthousiaste vrijwilligers.
Vanaf 1 maart inschrijven voor verplichte bar-, tuin-, klus-, of kookdienst
Je kunt je vanaf nu al via de website weer inschrijven voor je jaarlijkse vrijwilligersactiviteit. Ook daarmee 
help je de club enorm. Van seniorleden geboren voor 2003 wordt verwacht jaarlijks minimaal 1 dienst te 
doen. Voor competitiespelers is een bardienst draaien verplicht. Speel je zelf op zaterdag schrijf je dan 
in voor een zondag. Of vice versa. Speel je geen competitie in april of mei, dan kun je je toch voor die 
periode inschrijven. Graag zelfs. Het is dan altijd druk en heel gezellig op de club. En er zijn ook vaak mooie 
wedstrijden te zien! 

Dus log in op www.tiebreakers.nl en schrijf je in bij bardienst (daar staan ook de tuin- klus- en kookdiensten).
Meer informatie vind je hier.
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Meld je nu aan om dit jaar wat extra’s te doen voor je 
club. Je bent echt nodig! 
Gelukkig zijn er al best veel leden die naast de verplichte jaarlijkse bardienst een 
extra steentje bijdragen. Maar nog niet genoeg om alles wat er gedaan moet 
worden goed te laten verlopen. Zeker in dit voor ons zo belangrijke lustrumjaar. Dus wil je, ook bijvoorbeeld 
als nieuw lid, wat extra’s doen in de vorm van hulp bieden bij een eenmalige dagactiviteit, een kortlopende 
klus of commissiewerk laat dan van je horen! 

Denk aan het ondersteunen van de organisatie van:
- De voorjaarscompetitie, andere verenigingen ontvangen of een dag competitieleider zijn.
- Het 1-dags ratingtoernooi eind juni of het clubtoernooi eind augustus/september.
- Nieuwe activiteiten op de club, zoals een extra tossavond op vrijdag of een sportzomer activiteit met een 
groot scherm met muziek, een hapje/drankje- baan- en parkonderhoud in drukke periodes.

Maar denk ook aan:
Ben je heel handig met sociale media en wil je de club op dat gebied eens door het 
komende zomerseizoen helpen?  

Meldt je dus snel aan bij onze verenigingsmanager Robbert Schmidt: 06- 5436 0000 of mail Robbert: 
robbert@tiebreakers.nl. Dan neemt de organiserende commissie contact met je op.

Wie wordt er vrijwilliger van het jaar 2019?
Wil jij iemand voorstellen die zich afgelopen jaar  in het bijzonder heeft ingezet voor onze club? Stuur dan 
voor 8 maart een mail naar secretaris@tiebreakers.nl. Op de ALV van 17 maart wordt bekendgemaakt op 
welke Tie-Breaker de keus is gevallen.

Contributie-inning loopt in 2020 via ClubCollect van de KNLTB
Als het goed is, is het eerste helft van de contributie 2020 al afgeschreven van je rekening. De tweede 
helft van de contributie wordt medio maart afgeschreven. Voor het eerst loopt de inning van de Tie-Breakers-
contributie viaClub Collect, de facturatiemodule van de KNLTB. Met als groot voordeel dat het een hele hoop 
werk uit handen neemt van  onze ledenadministratie en penningmeester bij de jaarlijkse facturatie run!

Nieuwe leden ontvangen hun KNLTB-ledenpas in de brievenbus
De meeste leden beschikken al over een pas die ook in 2020 weer het hele jaar geldig is. Maar ben je voor 
het eerst lid bij T.V.Tie-Breakers en heb je je contributie betaald, dan ontvang je in maart de Tie-Breakers 
ledenpas van de KNLTB. Die heb je nodig om in het clubhuis te kunnen afhangen als je wilt spelen op een van 
onze buitenbanen.Of als je deelneemt aan competities en/of toernooien.

LUSTRUMCOMMISSIE

Tie-Breakers aan het woord
In dit lustrumjaar zullen we elke maand een kort filmpje sturen waarin Tiebreakers in een korte tijd 
antwoord geven op een spervuur aan vragen. Zoals: Welke baan is jouw favoriete (9!) en wat is het raarste 
wat je ooit op de baan hebt meegemaakt? Hierbij het filmpje van de maand februari, gedraaid tijdens het 
blacklight toernooi. Wat gelijk sommige outfits verklaart :) De komende maanden zullen we op de club nog 
veel meer interviews doen. En nodigen we je uit om dit kleine spervuur van vragen in zo’n 3 tot 4 minuten te 
ondergaan. 

mailto:%20robbert%40tiebreakers.nl?subject=Aanmelden%20als%20vrijwilliger
mailto:%20secretaris%40tiebreakers.nl?subject=Vrijwilliger%20van%20het%20jaar%202019
https://youtu.be/l9IA01knu7E


NIEUWSBRIEF
NUMMER 2 | 01 MAART 2020

Deze nieuwsbrief verschijnt 
elke maand en wordt toegezonden 
aan alle (aspirant-) leden van T.V. Tie-
Breakers.

T.V. Tie-Breakers
Valentijnkade 132, 1095 KH Amsterdam
Contact graag per e-mail: 
communicatie@tiebreakers.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Zaterdag 28 maart feestelijke opening van het 
competitieseizoen
Om 17.00 uur is er een gezellige competitiebijeenkomst, waarin we samen proosten op het nieuwe 
seizoen. Deze openingsborrel gaat vervolgens over in ons jaarlijks competitie-openingsfeest. Als het lukt is er 
ook gelegenheid om op de club te eten. Dus zorg dat je met je team afspreekt aanwezig te zijn. Er volgt nog 
een aparte mailing met extra informatie.

CRET

Het tennisseizoen gaat zondag 29 maart weer echt beginnen met het 
grote jubileumvoorjaarstoernooi!!
De CRET geeft een bijzonder tintje aan het 25-jarig jubileum van de Tie-Breakers. Een beetje tenniskennis 
komt van pas! We gaan spelen in zoveel mogelijk gemengddubbel wedstrijden van 45 minuten. Iedereen 
speelt 3 wedstrijden en alle sterktes kunnen meedoen. Ook voor nieuwe leden is dit een goede gelegenheid 
met anderen kennis te maken. Tussendoor is er een lekkere lunch. We sluiten af met mooie prijzen en 
natuurlijk het bekende rondje om de baan. Tenslotte wordt onder het genot van een hapje en een drankje 
hopelijk nog lang nagekletst. Wat moet je doen om in te schrijven?
- meld je aan via de link in de mail of via de site. Lukt dit niet, mail dan naar cret@tiebreakers.nl
- maak €4,- over aan C.G.M. Sibbel NL18INGB0005654893 en vermeld je naam.
Wij hebben er zin in, jullie ook?

JEUGDCOMMISSIE

Openingsdag Jeugd
22 maart van 11.00 tot 14.00 uur openen we met alle jeugd het tennisseizoen! Alle jeugd is welkom; nieuwe 
leden, beginnende en ervaren toppers! We zullen er met z’n allen een gezellige en sportieve dag van maken. 
Aanmelden kan door een mail te sturen.

De indeling van de voorjaarscompetitie is bekend!
Donderdag 19 maart is een informatiebijeenkomst voor alle competitieteams. Aanwezigheid hierbij wordt 
erg op prijs gesteld. 

17:00- 18:00 Oranje & Rode teams
18:00- 19:00 Groene teams
19:00- 20:00 Gele teams 

Klik hier om naar de indeling te gaan. 
Klik hier voor een overzicht van de speeldata.

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
mailto:%20cret%40tiebreakers.nl%0D?subject=Jubileumvoorjaarstoernooi
mailto:jc%40tiebreakers.nl?subject=Aanmelden%20Openingsdag%20Jeugd
https://www.tiebreakers.nl/jeugd_wedstrijdtennis
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/compdatavoorjaar2020jeugd.pdf

